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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 12/2020/DMP/UFG

Processo nº 23070.044400/2020-51

Goiânia, 01 de outubro de 2020.

 
Às unidades acadêmicas da UFG.

 

Assunto: Divulga procedimentos para solicitar computadores no ano de 2020. 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.044400/2020-51

 

Prezados,

 

1. Informamos que o Pregão 124/2019, sob processo 23070.037772/2019-97, foi licitado,
estando neste momento, em fase de análise de recurso, de modo que, em breve, estará disponível no
SIPAC para solicitação. Porém, nessa Ata, só conseguimos comprar os seguintes itens: 02 Desktop com
Windows – alta performance, R$ 8.118,75; 03 - Mini Desktop com Linux, R$ 5.553,36; 05 - Notebook com
Windows, R$ 7.900,00; e 06 - Monitor LED com IPS 23”, R$ 979,72. Não �vemos êxito na aquisição dos
itens 01 e 04 (Desktop com Windows e Mini Desktop com Windows).

2. O Departamento de Material e Patrimônio-DMP iniciará um novo Registro de Preços para
esses itens cancelados, contudo, até que seja licitado, indicamos adesão à Registros de Preços de outros
órgãos. Sendo assim, divulgamos por meio deste O�cio, duas Atas de Registro de Preços aprovadas pela
equipe técnica do Cercomp que têm o mesmo padrão de especificação da licitada pelo DMP, conta com
reposição de peças oferecida pelo fornecedor e acompanha garan�a de 5 anos.

2.1. Dados da Ata sugerida para adesão, rela�va ao item MINI DESKTOP COM WINDOWS: 

2.2. Empresa Torino Informá�ca Ltda, CNPJ 03.619.767/0005-15, Pregão Eletrônico n.º
44/2019, Processo n.º 00091.100788/2019-08, UASG: 110120 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO DA
ABIN/GSI/PR, validade da Ata 29/12/2020, item 01 - Microcomputador HP Elitedesk 800 G5 DM com
processador Intel i5-9500T, 16GB de memória RAM, SSD de 256GB, mouse 1000dpis, teclado padrão
ABNT-2, chaveador KVM VGA/USB, gabinete do �po mini, monitor HP E243M de 23,8”, Windows 10 Pro
OEM, todos os acessórios inclusos. Garan�a de 60 (sessenta) meses “on-site”, valor de R$ 5.555,00.

2.3. Dados da Ata sugerida para adesão, rela�va ao item DESKTOP COM WINDOWS: 

2.4. Empresa Dell Computadores do Brasil Ltda, CNPJ 72.381.189/00010-01, Pregão Eletrônico
n.º 280/2019, Processo n.º 23080.030290/2019-97, UASG: 153163 - Universidade Federal de Santa
Catarina, validade da Ata 24/09/2021- item 24 - Microcomputador Dell Op�plex 5070 em torre, modelo
pequeno, com processador Intel i5-9500, 16GB de memória RAM, HD de 01 TB, e SSD PCIe NVMe M.2
classe 35 de 256 GB, acompanha mouse, teclado padrão ABNT-2, sem monitor, Windows 10 Pro, todos os
acessórios inclusos. Garan�a de 60 (sessenta) meses “on-site”. Valor de R$ 5.252,00.  Se necessitar
requisitar o monitor deverá acrescentar o item 28 da mesma ata e mesmo fornecedor. Cuja especificação
é: Monitor de vídeo com resolução de 1.920 x 1.080 a 60 Hz, Brilho 250 cd/m² (�pico), Tipo de painel
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Tecnologia In-Plane Switching, bivolt, acompanha os cabos: Cabo DisplayPort; Cabo upstream
USB 3.0; Cabo de alimentação e Cabo HDMI. Valor do monitor R$ 827,00. Valor total do computador e
monitor R$ 6079,00.

3. Caso sua Unidade tenha interesse em aderir às Atas divulgadas acima, é necessário que o
agente de compras ou diretor da unidade acadêmica insira uma requisição no sistema SIPAC com  o
número do item no PAC/2020 (informado no sistema PGC) e ainda as informações da adesão (UASG do
órgão gerenciador do pregão, número do pregão, número do item, Razão Social e CNPJ da empresa
vencedora, validade da ata) e se manifestem, incluindo um despacho neste processo, retornando-o ao
DMP, com a informação do número da requisição que foi enviada ao DMP. Ressaltamos que nesse caso, o
DMP realizará a pesquisa de preços e elaborará os Estudos Técnicos Preliminares no sistema ETP Digital e
demais trâmites necessários para a adesão ser efetuada. 

4. Oportunamente informamos os códigos do catálogo de material do SIPAC a serem
u�lizados, para o  COMPUTADOR, DESKTOP, COM WINDOWS é o 5241000000003, para o MONITOR,
COMPUTADOR, PROFISSIONAL, LED 23 é o 5241000000008 e para o COMPUTADOR, MINI DESKTOP, COM
WINDOWS é 5241000000006.

5. Sendo assim, descrevemos o cronograma para essa ação, a seguir:

Ação Data Responsável

Envio das requisições e despacho com a
manifestação de interesse 02 a 09/10/2020

Diretores de unidades
acadêmicas ou  Agentes
de Compras

Recebimento das requisições e das
manifestações de interesse 02 a 09/10/2020 Div. Especificação do

DMP e Direção do DMP
Pesquisa de Preços nos moldes da Instrução
Normativa Nº 73, de 05 de Agosto de 2020 13 e 14/10/2020 Div. Especificação do

DMP
Solicitação de adesão ao órgão e ao fornecedor 15 a 19/10/2020 Div. Material do DMP
Elaboração dos documentos de oficialização da
demanda DOD, Análise de Riscos e Estudos
Técnicos Preliminares no sistema ETP Digital

20 a 26/10/2020 Direção do DMP e
Cercomp

Inserção dos demais documentos no processo e
lançamento no SIPAC 27/10/2020 Div. Material do DMP

Análise do processo para autorização da adesão
e emissão de empenho 28 a 30/10/2020 Proad, Gabinete e DCF

Elaboração do contrato e publicação e envio dos
empenhos ao fornecedor 03 e 04/11/2020 Divisão de cobrança e

contrato do DMP
Entrega dos equipamentos (prazo de entrega do
fornecedor é 60 dias)

05/11/2020 a
04/01/2021 Fornecedor

6. Caso alguma unidade acadêmica se interesse em solicitar adesão a atas dis�ntas às
informadas neste documento, solicitamos que encaminhe O�cio em um novo processo SEI, à equipe de
Compras de TI do Cercomp, solicitando análise deste à nova ata, mencionando as informações da adesão
(abaixo citadas). A equipe de Compras de TI do CERCOMP irá informar à unidade se a adesão atende aos
padrões da Universidade e indicará um código do catálogo de material do Sipac para que a unidade possa
inserir a requisição no sistema SIPAC. 

6.1. Após resposta do CERCOMP, a unidade deverá inserir a requisição no sistema SIPAC com as
informações da adesão (UASG do órgão gerenciador do pregão, número do pregão, número do item,
Razão Social e CNPJ da empresa vencedora, validade da ata) e enviar ao e-mail detpc.dmp@ufg.br o
despacho de análise do Cercomp e todos os documentos necessários à adesão, conforme explicado no
link: COMO CADASTRAR REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REALIZAR ADESÃO A ATAS DE OUTROS ÓRGÃOS.
Ressaltamos que, posteriormente, será solicitado à unidade que elabore os Estudos Técnicos Preliminares
no sistema ETP Digital, conforme no�cia divulgada pelo DMP no link: h�ps://dmp.ufg.br/n/131419-

https://www.dmp.ufg.br/p/19819-como-cadastrar-requisicao-de-material-para-realizar-adesao-a-atas-de-outros-orgaos
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estudos-tecnicos-preliminares-etp-in-n-40-2020-ministerio-da-economia e OFÍCIO CIRCULAR Nº
5/2020/DMP/UFG, documento SEI 1465379.

6.2.  No caso em que a unidade optar por escolher outra ata, sugerimos fortemente que, antes
de iniciar estes procedimentos, entre em contato com o fornecedor da ata e verifique o interesse dele em
permi�r a desejada adesão, visto que, devido à pandemia, muitos fornecedores estão com dificuldades
de manter os preços registrados nas atas e têm declinado as vendas.

 

Atenciosamente, 
 
 
 

Adm. Verlany Souza Marinho de Biage
Diretora do Departamento de Material e Patrimônio - DMP 

Universidade Federal de Goiás- Regional Goiânia 
Fone: (62) 3521-1015

 

Documento assinado eletronicamente por Verlany Souza Marinho De Biage, Diretora, em
02/10/2020, às 16:15, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 1589440 e
o código CRC 76BEF0C2.

Avenida Esperança s/n, Alameda Flamboyant – Quadra J – Edi�cio J9 - Bairro Campus Samambaia - Telefone:
(62)3521-1015

CEP 74691-300 Goiânia/GO - h�ps://www.ufg.br/
protocolo.cidarq@ufg.br   

Referência: Caso responda este O�cio, indicar expressamente o Processo nº 23070.044400/2020-51 SEI nº 1589440
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